
Пройшла сертифікацію на основі навчання на професійному
курсі: "Ігропрактик - "Під ключ".

Провела необхідну кількість ігор, успішно пройшла тест і
фінальну співбесіду з атором курсу.

 
Формати сертифікації - самостійна робота з проведення ігор,

складання тесту та проходження співбесіди. 
Загальний обсяг навчальної програми становить 48 акад. год.

(1,6 кредит ЄКТС). Кінцевий термін необмежено. Згідно з
програмою підвищення кваліфікації педагогічних

працівників та професіоналів розвитку особистості 
"Програма сертифікація фахівця у професії Ігропрактик"

АВТОР ТЕХНОЛОГІЇ "SMART GAME"
АВТОР КУРСУ 
"ІГРОПРАКТИК - ПІД КЛЮЧ"
СПІВЗАСНОВНИК 
ТК "АКАДЕМІЯ ГРИ"
ТРЕНЕР КУРСУ

Костянтин Галюк

СЕРТИФІКАТ
Підтверджує що:

Анна Суденко

№ СGP 0003/281222
Від 28.12.2022 р. Місто КИЇВ



СЕРТИФИКАТ
Подтверждает что:

Анна Суденко
Прошла сертификацию на основе обучения на

профессиональном курсе: "Игропрактик - "Под ключ".
Провела необходимое количество игр, успешно прошла тест

и финальное собеседование с атором курса.
 

Форматы сертификации - самостоятельная работа по
проведению игр, сдача теста и прохождение собеседованият. 
Общий объем учебной программы составляет 48 акад. ч. (1,6

кредит ЕКТС). Конечный срок неограниченно. Согласно
программе повышения квалификации педагогических

работников и профессионалов развития личности 
"Програма сертифікація фахівця в професії Ігропрактик" 

 
АВТОР ТЕХНОЛОГИИ "SMART GAME"
АВТОР КУРСА 
"ИГРОПРАКТИК - ПОД КЛЮЧ"
СОУЧРЕДИТЕЛЬ 
ТК "АКАДЕМИЯ ИГРЫ"
ТРЕНЕР КУРСА

Константин Галюк

№ СGP 0003/281222
От 28.12.2022 г. Город КИЕВ



CERTIFICATE
Confirms that:

Anna Sudenko
She was certified on the basis of a professional course: "Game

Practitioner - Turnkey".
She conducted the necessary number of games, successfully

passed the test and the final interview with the course author.
 

Certification formats include independent work on conducting
games, passing a test, and an interview. 

The total volume of the curriculum is 48 academic hours (1.6
ECTS credits). The deadline is unlimited. According to the

professional development program for teachers and personal
development professionals 

"Specialist Certification Program in the profession of Game
Practitioner"

AUTHOR OF "SMART GAME"
TECHNOLOGY
AUTHOR OF THE COURSE 
"GAMEPRACTIC - TURNKEY"
CO-FOUNDER 
TC GAME ACADEMY  
COURSE TRAINER

Konstantin Halyuk
№ СGP 0003/281222

 28.12.2022 Kyiv


